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   . أخـىكـى يحًـذ: يٍ إػـذاد انطانب 

 

..أتًًُ أٌ َفُذكى بحىل اهلل .. رشُذ كذَرة : إنُكى  إخىاٍَ وزيالئٍ انطهبت وانطانباث تهخُض يمتضب نٍ يطبىع انذكتىر   

 

 

  انشرطت االدارَت :انُشــاط انضبطً نإلدارة : انًبحث  األول .

إٌ ثنُشجؽ ثإلدثس٘ ْٕ يؾًٕع ثألػًجل ثنضٙ صمٕو دٓج ثنسهـجس ثنؼًٕيٛز، أ٘ ثنذٔنز ٔثنؾًجػجس ثنؼًٕيٛز ثنضجدؼز نٓج، ٔرنك نضُظٛى ثنًؾضًغ لظذ ػًجٌ 

. ثسضًشثسٚضّ

  ٍُ؟انشرطت اإلدارَت ػٍ انشرطت انمضائُتانفرق ب  

 

 .أٌ ثنششؿز ثإلدثسٚز رثس ؿجدغ ٔلجةٙ، فٙ حٍٛ أٌ يًٓز ثنششؿز ثنمؼجةٛز ْٙ رثس ؿجدغ صؽش٘

 

 ؟ يؼاَُر انتًُُس بٍُ انشرطت اإلدارَت وانشرطت انمضائُت  

  ٌانًؼُار انؼضىCritère organique .

ٔٚمٕو ْزث . إٌ يمضؼٗ ثنًؼٛجس ثنؼؼٕ٘، ْٕ ثنذحظ ػٍ يظذس ثنؼًم، أ٘ ثنؾٓز ثنضٙ ثصخزس ثنمشثس يٕػٕع ثنـؼٍ، ْم ثنششؿز ثإلدثسٚز أو ثنششؿز ثنمؼجةٛز

ثنًؼٛجس ػهٗ يذذأ ثنفظم دٍٛ ثنسهـجس ثإلدثسٚز ٔثنسهـجس ثنمؼجةٛز ثنز٘ ألشصّ ثنغٕسر ثنفشَسٛز، ٔثنز٘ ٚمضؼٙ يُغ ثنًحجكى ثنؼجدٚز يٍ ثنضذخم فٙ َشجؿجس 

 .ثإلدثسر 

  ٍانًؼُار انغائCritère finaliste. 

فًج ٚؼضذ دّ، حٛظ ْزث ثنًؼٛجس، ْٕ ثنغجٚز ثنًضٕخجر . ٚؼضًذ ْزث ثنًؼٛجس نهضًٛٛض دٍٛ ثنششؿز ثإلدثسٚز ٔثنششؿز ثنمؼجةٛز ػهٗ َٕع ثنًًٓز ثنًسُذر نكال ثنؾٓجصٍٚ

. يٍ  ثنؼًهٛز ثنضٙ صى إَؾجصْج

 

 ٍإٌ انتًُُس بٍُ انشرطت اإلدارَت وانشرطت انمضائُت تترتب ػهُه يجًىع يٍ انُتائج ًَكٍ تهخُظها كانتان: 

 
إٌ يًجسسز ثنششؿز ثإلدثسٚز ًٚكٍ أٌ صضى نفجةذر ػذر ؽٓجس، فٙ حٍٛ أٌ يًجسسز ثنششؿز ثنمؼجةٛز ال ًٚكٍ أٌ صضى إال نفجةذر ؽٓز ٔثحذر، أال ْٔٙ  -

 .ثنذٔنز

إٌ ثنششؿز ثإلدثسٚز فٙ يًجسسضٓج نُشجؿٓج صخؼغ نشلجدز ثإلدثسر، فٙ حٍٛ أٌ ثنششؿز ثنمؼجةٛز، فٓٙ صخؼغ فٙ يًجسسضٓج نُشجؿٓج نشلجدز ثنُٛجدز  -

 .ثنؼجيز
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  انشرطت اإلدارَت يرفك ػًىيٍ نهحفاظ ػهً انُظاو انؼاو: انًطهب األول. 

 
   يفهىو  انُظاو انؼاو: 

 

إٌ يفٕٓو ثنُظجو ثنؼجو، يغم يفٕٓو ثنًشفك ثنؼجو ٔثنًظهحز ثنؼجيز أٔ ثنًُفؼز ثنؼجيز، ٚظٓش ألٔل ْٔهز ٔدشكم أسجسٙ كًج نٕ كجٌ يفٕٓيج يضغٛشث 

. ٔيضحشكج ٔرثصٛج، ٚشصذؾ دظشٔف ثنضيجٌ ٔثنًكجٌ ٔدجألفكجس ثنسٛجسٛز ٔثنفهسفٛز ٔثألخاللٛز 

 

  ػُاطر انُظاو انؼاو: 

ٔصضشخض ْزِ ثنظٛغز يٍ خالل ، "أٌ ثنُظجو ثنؼجو، فٙ يؼُجِ ثنؼذـٙ، ْٕ ثنُظجو ثنًجد٘ ٔثنخجسؽٙ" فٙ Hauriou. Mٔلذ نخظٓج يٕسٚس ْٕسٕٚ 

. ثأليٍ ثنؼجو، ٔثنسكُٛز ثنؼجيز، ٔثنظحز ثنؼجيز: ثنؼُجطش ثنضمهٛذٚز نهُظجو ثنؼجو، ٔثنضٙ صضحذد، حسخ يُظٕس ثنفمّ ٔثنمؼجء ٔثنضششٚغ، فٙ

 

  ٍَتُظُى انشرطت اإلدارَت : انًطهب انثا: 

 
  أشكال انشرطت اإلدارَت: 

. ثنششؿز ثإلدثسٚز ثنؼجيز، عى ثنششؿز ثإلدثسٚز ثنخجطز: صُمسى ثنششؿز ثإلدثسٚز، ػهٗ يسضٕٖ ثالخضظجص، إنٗ َٕػٍٛ

  إٌ ثنششؿز ثإلدثسٚز ثنؼجيز صذخم فٙ إؿجس يج ٚسًٗ دجنٕظجةف ثنضمهٛذٚز نهذٔنز، أ٘ ثنٕظجةف ثألسجسٛز ٔثنؼشٔسٚز ثنضٙ صشصذؾ : انشرطت اإلدارَت انؼايت

يًج ٚضشصخ ػهّٛ أٌ صذخالس ثنششؿز ثإلدثسٚز ثنؼجيز نهحفجف ػهٗ ثنُظجو ثنؼجو، صؾذ أسجسٓج فٙ ثػضذجسثس يٕػٕػٛز أيهضٓج . يذجششر دفكشر ظٕٓس ثنذٔنز

 .ػشٔسر ؿذٛؼٛز، أال ْٔٙ ثنحجؽز السضًشثسٚز ثنكٛجٌ ثنًؾضًؼٙ

 

 إٌ ثنششؿز ثإلدثسٚز ثنخجطز ْٙ ثنؾٓجص ثنز٘ ٚخٕنّ ثنًششع دٕثسـز لٕثٍَٛ خجطز، سهـز ثنضذخم نحًجٚز ثنُظجو فٙ  : انشرطت اإلدارَت انخاطت

ٔيٍ صى لئٌ ثنؾٓجس ثنضٙ ٚؼٓذ إنٛٓج دًًٓز ثنششؿز ثإلدثسٚز ثنخجطز صؼشف صؼذدث، ثَـاللج يٍ صؼذد يؾجالس . يؾجالس يؼُٛز ٔدٕثسـز ٔسجةم يحذدر

 .صذخهٓج

 

 

  وسائم انشرطت اإلدارَت  : انًطهب انثانث: 

 

 انىسائم انماَىَُت :  

إٌ ثنٕسجةم ثنمجََٕٛز ثنضٙ صهؾأ إنٛٓج سهـجس ثنششؿز ثإلدثسٚز ْٙ يؾًٕع ثإلؽشثءثس ثنضُظًٛٛز أٔ ثنفشدٚز ثنشثيٛز إنٗ ثنحفجف ػهٗ ثنُظجو ثنؼجو فٙ 

أ٘ أٌ ْزِ ثإلؽشثءثس صظُف ػًٍ ثنمشثسثس ثإلدثسٚز ثنضٙ صظذس دظٕسر ثَفشثدٚز يٍ ثنؾٓجس ،  يخضهف ؽٕثَذّ، ثأليٍ ثنؼجو ٔثنسكُٛز ثنؼجيز ٔثنظحز ثنؼجيز

. ثنًخضظز فٙ يؾجل ثنششؿز ثإلدثسٚز

ٔيٍ ثنًؼهٕو أٌ ثإلؽشثءثس ثنضٙ صضخزْج سهـجس ثنششؿز ثإلدثسٚز يٍ أؽم ثنحفجف ػهٗ ثنُظجو ثنؼجو، سٕثء كجَش إؽشثءثس صُظًٛٛز أٔ فشدٚز، صضشخض 

. شكم ؽُجةٙ ٔآخش إدثس٘: ػذش يؾًٕػز يٍ ثنؾضثءثس، ثنضٙ صضًغم أسجسج فٙ شكهٍٛ

ْٕ إؽشثء نهششؿز دجػضذجسِ ٚشكم ٔسٛهز فٙ ٚذ ثنسهـز ثإلدثسٚز صهؾأ إنّٛ فٙ حجنز ػذو ثحضشثو إؽشثءثس ثنششؿز يٍ ؿشف : انجساء انجُائٍ  -

 .ثألفشثد 

-  
 فٓٙ ثنؾضثءثس ثنضٙ صضخزْج ثإلدثسر يذجششر دٌٔ ثنهؾٕء إنٗ ثنمؼجء، ٔرنك فٙ إؿجس يج صسًح دّ ثنُظٕص ثنضششٚؼٛز :انجساءاث اإلدارَت  -

 .ٔثنضُظًٛٛز

 

 انىسائم انًادَت : 

يؾًٕع ثنـشق ثنضٙ صسهكٓج أؽٓضر ثنششؿز ثإلدثسٚز فٙ صُفٛز ثإلؽشثءثس ثنضٙ صضخزْج فٙ يؾجل ثنحفجف ػهٗ ثنُظجو ثنؼجو، ْٔٙ ]إٌ ثنٕسجةم ثنًجدٚز، ْٙ 

إٌ ثنهؾٕء إنٗ ثنضُفٛز ثنمٕر فٙ يؾجل ثنششؿز ثإلدثسٚز، ًٚكٍ أٌ ٚضى فٙ .  دٓزث ثنًؼُٗ صشكم ثيضذثدث نهٕسجةم ثنمجََٕٛز، دم أدثر نضشخٛظٓج ػهٗ أسع ثنٕثلغ 

. حجنز ٔؽٕد َض ٚسًح دزنك، عى حجنز ثالسضغُجء: حجنضٍٛ

.  ْٔٙ ثنحجنز ثنضٙ ٚسًح فٛٓج ثنًششع نإلدثسر دجنضذخم يذجششر يٍ أؽم صُفٛز لشثسثصٓج دذٌٔ ثنهؾٕء ثنًسذك إنٗ ثنمؼجء:حانت وجىد َض لاَىٍَ -

 .ٔرنك دأٌ ٚكٌٕ دئيكجَٓج ثنهؾٕء إنٗ ثسضؼًجل ثنمٕر ثنؼًٕيٛز نضحمٛك ْزث ثنٓذف

 

 ْٔٙ حجنز ثالسضؼؾجل، ثنضٙ صمضؼٙ صذخم سهـجس ثنششؿز ثإلدثس٘ دجنسشػز ثنًـهٕدز ثنضٙ صًكُٓج يٍ صفجد٘ كم يج يٍ شُّ أٌ :حانت االستثُاء -

ٔرنك كأٌ صحذط ظشٔف ؿجسةز، يغم ثنكٕثسط ثنـذٛؼٛز أٔ ثنحشثةك، أٔ صسشح ػذٖٔ، أٔ صٕلف سٛجسثس دشكم . ٚؤد٘ إنٗ ثإلخالل دجنُظجو ثنؼجو

. غٛش لجََٕٙ فٙ ثنـشٚك ثنؼًٕيٙ
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 يرالبت وسائم انشرطت اإلدارَت : رابغانًطهب ال : 
 

 خضىع أػًال انشرطت اإلدارَت نًرالبت انًشروػُت :  

 

ٔصؾذس ،ٔصذخم ْزِ ثنًشثلذز فٙ إؿجس يسجءنز أؽٓضر ثنششؿز ثإلدثسٚز ػًج صمٕو دّ يٍ أػًجل أٔ صضخزِ يٍ إؽشثءثس فٙ يؾجل ثنًحجفظز ػهٗ ثنُظجو ثنؼجو 

ثإلشجسر إنٗ أٌ يشثلذز ثنمؼجء نًششٔػٛز ثإلؽشثءثس ثنظجدسر ػٍ سهـجس ثنششؿز ثإلدثسٚز، صؾذ أسجسٓج، يٍ ؽٓز، فٙ ثنًذجدا ثنؼجيز نهمجٌَٕ، ٔيٍ ؽٓز 

. أخشٖ فٙ ثنُظٕص ثنضششٚؼٛز، ٔأخٛشث فٙ ثإلؽضٓجد ثنمؼجةٙ

 

دًمضؼٗ ثنًذجدا ثنؼجيز نهمجٌَٕ صكٌٕ ؽًٛغ ثألػًجل ثنظجدسر ػٍ ثإلدثسر خجػؼز نهـؼٍ دسذخ ثنشـؾ : ػهً يستىي انًبادئ انؼايت نهماَىٌ  -

فٙ ثسضؼًجل ثنسهـز ٔيٍ ْزث ثنًُـك فئٌ أًْٛضٓج فٙ يؾجل يشثلذز ثنمجػٙ ثإلدثس٘ نإلؽشثءثس ثنظجدسر ػٍ أؽٓضر ثنششؿز ثإلدثسٚز ال صحضجػ 

 .إنٗ صأكٛذ

 

دجنُسذز نهُظٕص ثنضششٚؼٛز، ًٚكٍ أٌ َسضُضؼ إيكجَٛز ثنـؼٍ دسذخ ثنشـؾ فٙ ثسضؼًجل ثنسهـز ػذ ثإلؽشثءثس ثنظجدسر : ػهً يستىي انتشرَغ  -

دًؼُٗ رنك أٌ ثنمشثسثس ثنضٙ صظذس ػُٓج ْٙ لشثسثس إدثسٚز، ٔدجنضجنٙ فئَٓج صكٌٕ يٕػٕع ؿهذجس ثنـؼٍ دسذخ .ػٍ سهـجس ثنششؿز ثإلدثسٚز

 .ثنشـؾ فٙ ثسضؼًجل ثنسهـز

 

ٚذخم ْزث ثنًذذأ فٙ إؿجس ثنضـٕس ثنؼجو ٔثنز٘ ػشفّ َظجو إنغجء ثنمشثسثس ثإلدثسٚز دسذخ ثنشـؾ فٙ ثسضؼًجل : ػهً يستىي االجتهاد انمضائٍ  -

. ثنسهـز، خظٕطج ػهٗ يسضٕٖ ثنُظجو ثنمؼجةٙ ثنفشَسٙ، ثنز٘ ٚؼذ فّٛ يؾهس ثنذٔنز ثنفشَسٙ أحذ سكجةض ثالؽضٓجد ثنمؼجةٙ فٙ ْزث ثنًؾجل

، َؾذ دأٌ 18721 يجٕٚ 24فذؼذيج صًكٍ ْزث ثألخٛش يٍ فشع َفسّ كسهـز لجةًز فٙ يؾجل يشثلذز أػًجل ثإلدثسر، خظٕطج دؼذ طذٔس لجٌَٕ 

 .ٔرنك َظشث نكَٕٓج سضًضذ إنٗ ؽًٛغ صظشفجس ثإلدثسر. ْزِ ثنًشثلذز سضؼشف َفسج ؽذٚذث

 

 خضىع أػًال انشرطت اإلدارَت نًرالبت انًسؤونُت  : 

إٌ أػًجل ثنششؿز ثإلدثسٚز، دجػضذجسْج طجدسر ٌ سهـجس إدثسٚز، فٓٙ صخؼغ نهًذذأ ثنمجػٙ دؼشٔسر ثنضؼٕٚغ ػٍ ثألػشثس ثنضٙ ٚكٌٕ ػحٛضٓج ثألفشثد َضٛؾز 

. إٌ يذذأ خؼٕع أػًجل ثنششؿز ثإلدثسٚز نهًسؤٔنٛز ٚؾذ أسجسّ، يٍ ؽٓز، فٙ ثنضششٚغ؛ ٔيٍ ؽٓز أخشٖ، فٙ ثالؽضٓجد ثنمؼجةٙ. يًجسسز ثإلدثسر نُشجؿٓج

 ، ًٚكٍ ثنمٕل دأَّ دجنشؽٕع إنٗ ثنُظجو ثإلدثس٘ ثنًغشدٙ َؾذ أٌ ثنًسؤٔنٛز ثإلدثسٚز، ٔػًُٓج ثنًسؤٔنٛز ػٍ ثألػشثس :ػهً يستىي نهتشرَغ  -

دًؼُٗ أَّ يًٓج كجَش ؿذٛؼز ثنخـأ، .  يٍ لجٌَٕ ثإلنضضثيجس ٔثنؼمٕد80 ٔ 79ثنًضشصذز ػٍ َشجؿجس ثنششؿز ثإلدثسٚز، صؾذ أسجسٓج فٙ ثنفظهٍٛ 

فئٌ ثنذٔنز ْٙ ثنضٙ صؼضذش يسؤٔنز ػٍ صؼٕٚغ ثألػشثس ثنضٙ صهحك ثألفشثد دًُجسذز يًجسسز ثإلدثسر نُشجؿٓج، ٔيٍ ػًُٓج َشجؽ سهـجس ثنششؿز 

. ثإلدثسٚز

ًٚكٍ ثنمٕل دأٌ يسؤٔنٛز ثإلدثسر ػٍ ثألػشثس ثنضٙ صضسذخ فٛٓج نألفشثد، دشكم ػجو، ْٙ فٙ ثألطم يٍ طُغ : ػهً يستىي اإلجتهاد انمضائٍ  -

ٔيٍ صى ٚكٌٕ يٍ ثنؼشٔس٘ ثنضأكٛذ دأَّ إرث كجَش ْزِ ثنًسؤٔنٛز، ٔػًُٓج ثنًسؤٔنٛز ثنُجشتز ػٍ ثألػًجل ثنظجدسر ػٍ سهـجس . ثنمؼجء ثإلدثس٘

ثنششؿز ثإلدثسٚز، لذ صى ثألخز دٓج كًذذأ َظش ػهّٛ ثنمٕثٍَٛ طشثحز فٙ دؼغ ثألَظًز ثنضششٚؼٛز، فئٌ يج ًٚكٍ يالحظضّ ْٕ أَٓج لذ شكهش صمهٛذث 

 .لؼجةٛج فٙ دؼغ ثألَظًز ثنضششٚؼٛز ثألخشٖ

 

  ٍَانُظرَت انؼايت  نهمرار االدارٌ :انًبحث انثا : 

 
  ٌثنضظشف ثنمجََٕٙ ثنز٘ ٚظذس ػٍ ثإلدثسر ثنًخضظز دظفضٓج سهـز ػًٕيٛز ٔحٛذر ثنـشف ٔػهٗ أٌ ٚحذط دحذ رثصّ آعجسث هى : يفهـىو انمرار اإلدار

   لجََٕٛز

      . 

  تًُُس انمراراث اإلدارَت ػٍ غُرها يٍ انمراراث : انًطهب األول: 

 

  ٌيمضؼٗ ْزث ثنًؼٛجس أَّ ٚؾخ أٌ َُظش إنٗ ثنؾٓز ثنضٙ طذس ػُٓج ثنمشثس فئٌ كجَش ثنسهـز ثنضُفٛزٚز فٛمجل دأَّ لشثس إدثس٘ ٔإٌ كجٌ : انًؼُار انؼضى

 .ثنذشنًجٌ فٛكٌٕ لجََٕج، ٔإٌ كجٌ ثنمؼجء فٕٓ حكى

ٔدُجء ػهٗ ْزث . ْزث ثنًؼٛجس ال ٚٓضى كغٛشث دجنؾٓز ثنضٙ أطذسس ثنمشثس ٔإًَج ٚحجٔل صحذٚذ ؿذٛؼز ثنمشثس دجنُظش إنٗ يٕػٕػّ ٔرثصّ : انًؼُار انًادٌ

  . ثنًؼٛجس ٚمجل
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  ٍَأركـاٌ انمـرار اإلدارٌ :انًطهب انثا : 

 

 .  ْٕٔ أٔل سكٍ ظٓش ٔثنمؼجء ٚسضهضو صٕثفشِ نظحز ثنمشثس :االختظاص  -

ثنحجنز ثنٕثلؼٛز أ ثنمجََٕٛز ثنًسضمهز ػٍ ثنسهـز ثإلدثسٚز ٔثنضٙ صٕحٙ نٓج دجنضذخم ٔثصخجر لشثس : " ٚؼشف ثنمؼجء ثنًظش٘ سذخ ثنمشثس ثإلدثس٘ دأَّ:انسبب  -

 .أٔ ٔثلؼز ثنضغٛخ ػٍ ثنؼًم ثنضٙ ْٙ سذخ ثصخجر ػمٕدز ػذ ثنًضغٛخ. ٔيغجنٓج يخجنفز إشجسثس ثنًشٔس ثنضٙ صؤد٘ إنٗ ثصخجر لشثس دًؼجلذز ثنسجةك" يؼٍٛ

 

  أَىاع انمراراث اإلدارَت : انًطهب انثانث: 

 

ال صؼضذش ثنمشثسثس ثنضٙ صظذس ػٍ يخضهف ثألؽٓضر ثإلدثسٚز يٍ َٕع ٔثحذ، دم أَٓج سغى ثشضشثكٓج فٙ يجْٛضٓج ٔػُجطشْج صخضهف فًٛج دُٛٓج سٕثء فٙ يؼًَٕٓج 

 .أٔ فٙ شكهٓج

حسخ – ًٔٚكٍ صمسٛى ثنمشثسثس ثإلدثسٚز ، ٔٚمٕو ْزث ثنضمسٛى ثَـاللج يٍ يحضٕٖ ثنمشثس ثإلدثس٘ ٔيٕػٕػّ ٔإنٗ ؿذٛؼز ثألعجس ثنمجََٕٛز ثنضٙ صحذعٓج ثنمشثسثس

. ٔلشثسثس إدثسٚز فشدٚز (الةحٛز)إنٗ لشثسثس إدثسٚز صُظًٛٛز – ْزِ ثنضثٔٚز 

 انمراراث اإلدارَت انتُظًُُت : 

. ٚكضسخ ْزث ثنمشثس ثنضُظًٛٙ طفضّ ْجصّ دحكى سشٚجَّ نٛس فمؾ ػهٗ ثنًذٚش ثنحجنٙ دم ٔػهٗ كم ثنًذٚشٍٚ ثنزٍٚ ٚضؼجلذٌٕ ػهٗ ْزث ثنًُظخ

. فجنمشثس ثنضُظًٛٙ ال ٚخجؿخ ثنشخض دظٕسر يذجششر دم ٚخجؿذّ يٍ خالل ثنًشكض ثنمجََٕٙ ثنؼجو ثنز٘ صؼشع نضُظًّٛ ٔصحذٚذ ثخضظجطجصّ -

ْزث ْٕ ثنز٘ ؽؼم يٍ سًجس ثنمشثسثس ثنضُظًٛٛز كَٕٓج ال صسضُفز أغشثػٓج دضـذٛمٓج ػهٗ شخض ٔثحذ أٔ حجنز يؼُٛز دم صذمٗ سجسٚز ثنًفؼٕل ػهٗ  -

. ثنحجالس ثنًسضؾذر ثنًًجعهز نألٔنٗ، نزنك فٓٙ صضًضغ دُٕع يٍ ثنغذجس ٔثإلسضمشثس

 .فجنمشثسثس ثنًضؼهمز دضُظٛى ثنسٛش ال صضغٛش فٙ كم آٌ ٔحٍٛ ٔإال فئَٓج سضخهك ثنفٕػٗ ٔثالػـشثح فٙ طفٕف ثنسجةمٍٛ -

 

 انمراراث اإلدارَت انفردَت :  

ْٔٙ صهك ثنمشثسثس ثنضٙ صُشب أٔ صهغٙ أٔ صؼذل ٔػؼٛز لجََٕٛز نشخض يؼٍٛ دزثصّ، فٓٙ ػهٗ ػكس ثنُٕع ثألٔل ال ُٚشب لٕثػذ ػجيز دم يٕؽّ نفشد أٔ حجنز 

يؼُٛز، كًج ٚسضُفز آعجسِ دًؾشد صـذٛمّ، كجنمشثس ثنظجدس دُمم يٕظف يٍ يظهحز إنٗ أخشٖ أٔ لشثس صؼٍٛٛ يٕظف فٙ يُظخ يؼٍٛ، أٔ لشثس سفغ ثنضشخٛض 

. فٙ ثنذُجء أٔ لشثس إغالق ثنًضؾش دسذخ ثنضٚجدر فٙ ثألسؼجس
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.  جايؼت إبٍ زهر –نًهتمً طهبت كهُت انؼهىو انماَىَُت واإللتظادَت واإلجتًاػُت   : كـايـم انحمىق يحفىظت
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